
 

 

Đầu tư vào Vàng 
  
Bạn thấy nhiều quảng cáo trên TV và trên mạng, rồi bạn nghe thấy thông tin trên đài 
phát thanh: họ nói vàng là khoản đầu tư bền vững. Đúng là đôi khi mọi người sử 
dụng vàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư: vàng có thể giúp phòng chống lạm phát 
và tránh bất ổn kinh tế. Nhưng mua bao nhiêu vàng, ở hình thức nào, với mức giá ra 
sao và mua từ ai là những câu hỏi quan trọng cần trả lời trước khi bạn đầu tư. 

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quốc gia, 
khuyến nghị bạn nên tìm hiểu thêm thông tin trước khi đầu tư nếu bạn muốn mua 
vàng. Một số người môi giới vàng không cung cấp những gì họ hứa hẹn và có thể đẩy 
khách hàng vào một khoản đầu tư không phù hợp với họ. 

Không phải tất cả vàng đều giống nhau 
Bạn có thể mua vàng dưới nhiều dạng: 

Chứng khoán và Quỹ đầu tư vàng – Mua cổ phiếu trong một công ty khai thác vàng 
hoặc mua quyền chọn trong một quỹ tương hỗ đầu tư vàng thỏi là cách phổ biến để 
đầu tư vào vàng. Hầu hết các công ty môi giới đều mua bán các công cụ tài chính này. 
Chứng khoán và quỹ đầu tư vàng có thể có khả năng thanh khoản hơn vàng thật và 
không cần nhà đầu tư phải bảo quản hoặc bảo vệ các khoản đầu tư vàng được mua 
dưới hình thức này. Có nghĩa là mọi khoản đầu tư vào chứng khoán hoặc quỹ tương 
hỗ đều tiềm ẩn các rủi ro cố hữu và có thể rớt giá mà không phụ thuộc vào giá vàng. 
Khách hàng chỉ nên mua chứng khoán và quỹ đầu tư vàng từ các nhà môi giới chứng 
khoán được cấp phép. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký hoặc lịch sử kỷ luật của 
bất kỳ hãng hoặc nhà môi giới hợp đồng tương lai nào bằng cách liên hệ Hiệp hội 
Giao dịch Tương lai Hoa Kỳ (NFA). 
Thỏi và tiền xu nén – Thỏi là kim loại quý số lượng lớn, thường là vàng, bạch kim 
hoặc bạc, được đánh giá theo trọng lượng và thường được đúc dưới dạng thỏi hoặc 
thanh. Các đại lý, một số ngân hàng và hãng môi giới có bán vàng thỏi. Tiền xu nén 
được đánh từ kim loại quý - thường là vàng, bạch kim hoặc bạc - và được giữ như 
một khoản đầu tư. Các loại này không được sử dụng trong thương mại hàng ngày. 
Giá trị tiền xu nén được xác định chủ yếu bởi hàm lượng kim loại quý của chúng, chứ 
không phải bởi độ hiếm và điều kiện. Giá có thể thay đổi theo ngày, tùy theo giá kim 
loại hiếm trên thị trường toàn cầu. Đại lý tiền xu nén và một số ngân hàng, công ty 
môi giới và đại lý kim loại quý có mua bán vàng thỏi. U.S. Mint đã sản xuất vàng thỏi 
và bạc thỏi cho mục đích đầu tư từ năm 1986 và bắt đầu sản xuất bạch kim thỏi vào 
năm 1997. U.S. Mint đảm bảo trọng lượng, hàm lượng kim loại quý và độ tinh khiết 
của đồng tiền mà họ sản xuất. 

http://www.nfa.futures.org/
http://www.nfa.futures.org/


 

 

Tiền xu có tính sưu tầm – Những đồng xu này có giá trị lịch sử hoặc thẩm mỹ đối với 
các nhà sưu tập tiền xu. Hầu hết các đồng tiền xu có tính sưu tầm có giá trị thị trường 
vượt quá mệnh giá hoặc hàm lượng kim loại của chúng. Giá trị mang tính sưu tầm 
này thường được gọi là giá trị thuộc về tiền cổ. Các đại lý bán tiền xu thường bán 
những đồng tiền xu có giá trị được định giá bởi các dịch vụ chuyên nghiệp, nhưng 
việc định giá có thể mang tính chủ quan. 

Dữ kiện thực tế về giao dịch mua vàng 
Bất kể bạn đầu tư vào hình thức vàng nào, hãy xem xét những sự thật chung sau đây: 

• Giá vàng biến động theo thời gian. Không có gì đảm bảo rằng vàng sẽ tăng 
hoặc thậm chí là giữ giá. 

• Mức giá mà các đại lý tiền xu, ngân hàng, công ty môi giới và đại lý kim loại 
quý tính cho các sản phẩm vàng, như vàng thỏi và xu nén, hầu như luôn cao 
hơn giá trị của hàm lượng vàng trong sản phẩm. Vì vậy, so sánh giá trước khi 
mua hàng là một việc làm khôn ngoan. 

• Một số người bán nói rằng chính phủ có thể tịch thu vàng. Những người khác 
nói rằng các giao dịch "có thể báo cáo" dẫn đến việc tịch thu. Tuy nhiên, 
những người bán khác cho rằng tiền xu nén hiện đại do U.S. Mint sản xuất có 
thể bị tịch thu trong khi các đồng tiền cổ hoặc có tính sưu tập thì không. 
Những tuyên bố này đôi khi khiến khách hàng mua tiền cổ với giá vượt quá 
giá trị của chúng. Không có đạo luật liên bang hoặc quy định hiện hành nào 
của Bộ Tài chính hỗ trợ những tuyên bố nêu trên. 

Nghiên cứu trước khi bạn đầu tư 
Cho dù bạn mua chứng khoán và quỹ đầu tư vàng, thỏi và xu nén hoặc tiền xu có tính 
sưu tầm, FTC đều khuyến nghị bạn tìm hiểu kỹ trước: 

• Nếu bạn đang mua vàng thỏi hoặc tiền xu có tính sưu tầm, hãy hỏi giá trị sau 
khi tan chảy của đồng tiền xu - giá trị hàm lượng vàng bên trong một đồng xu 
nếu nấu chảy và bán ra. Giá trị tan chảy cho hầu hết tất cả các đồng tiền thỏi 
và tiền xu có tính sưu tầm đều có sẵn. 

• Tham khảo ý kiến với một đại lý có uy tín hoặc cố vấn tài chính mà bạn tin 
tưởng là người có kiến thức chuyên ngành. 

• Yêu cầu thẩm định độc lập về sản phẩm vàng cụ thể mà bạn đang xem xét đầu 
tư. Đánh giá của người bán có thể bị thổi phồng. 

• Xem xét chi phí bổ sung. Bạn có thể cần mua bảo hiểm, hộp ký gửi an toàn 
hoặc thuê kho lưu trữ ngoài cơ sở để bảo vệ vàng thỏi. Những chi phí này sẽ 
cắt giảm lợi nhuận tiềm năng khi đầu tư vào vàng thỏi. 



 

 

• Một số người bán giao vàng thỏi hoặc thanh đến một cơ sở bảo quản, chứ 
không phải cho người tiêu dùng. Khi bạn mua kim loại mà không nhận giao 
hàng, hãy thận trọng hơn để đảm bảo rằng kim loại đó thực sự tồn tại, có chất 
lượng theo đúng mô tả và được bảo hiểm đúng cách. 

• Tránh xa các quảng cáo bán hàng để giảm thiểu rủi ro hoặc những người bán 
hàng cho rằng việc tiết lộ rủi ro hoàn toàn chỉ là thủ tục. Những người bán 
hàng có uy tín luôn đề cập trước về rủi ro của các khoản đầu tư cụ thể. Luôn 
yêu cầu biên nhận cho giao dịch của bạn. 

• Từ chối yêu cầu "hành động ngay". Việc người bán hàng cố gắng giục bạn mua 
ngay lập tức là dấu hiệu cho thấy bạn nên bỏ qua và giữ lại tiền. 

• Tìm hiểu về người bán bằng cách nhập tên công ty vào công cụ tìm kiếm trực 
tuyến. Đọc về các trải nghiệm của người khác với công ty đó. Thử trao đổi 
ngoại tuyến nếu có thể để làm rõ các chi tiết. Ngoài ra, hãy liên hệ Tổng 
chưởng lý tiểu bang và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng địa phương. Tiến hành 
tìm hiểu là một bước thận trọng, mặc dù đôi khi đó không hoàn toàn là chứng 
cứ thuyết phục: có thể còn quá sớm để ai đó nhận ra rằng họ đã bị lừa hoặc 
nộp đơn khiếu nại với chính quyền. 

Tuyên bố chứng thực 
Các nhà quảng cáo thường sử dụng những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn 
để giúp họ chào hàng sản phẩm. Khi ai đó nói rằng: "Đầu tư hoặc mua vàng với công 
ty ABC", hãy suy nghĩ về những gì họ nhận được từ việc chào hàng đó. Sự thật là 
nhiều người được công ty bán sản phẩm trả tiền để chứng thực. 

Để biết thêm thông tin 
Đọc các ấn phẩm từ FTC tại địa chỉ ftc.gov để biết thêm thông tin và được hướng dẫn 
về đầu tư vào các sản phẩm vàng cụ thể: 

• Đầu tư vào vàng thỏi và đồng xu vàng 
• Đầu tư vào Tiền xu có tính sưu tầm 

Truy cập các trang web này để biết thêm thông tin: 

• Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai – cftc.gov 
• U.S. Mint – usmint.gov  
• Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ – sec.gov và investor.gov 
• Hiệp hội Tiền cổ học Hoa Kỳ – money.org 
• Hiệp hội Giao dịch Tương lai Hoa Kỳ – nfa.futures.org  
• Hội đồng Vàng Thế giới – gold.org  

 

http://www.naag.org/
http://www.naag.org/
http://www.usa.gov/directory/stateconsumer/index.shtml
https://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/alerts/alt187.shtm
https://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/alerts/alt188.shtm
http://www.cftc.gov/
http://www.usmint.gov/
http://www.sec.gov/
http://www.investor.gov/
http://www.money.org/
http://www.nfa.futures.org/
http://www.gold.org/


 

 

Bài viết này trước đây có tên là Đầu tư vào vàng? Vội gì chứ?  
 
Gắn thẻ: mua, vàng, đầu tư, kim loại  
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